
A Mata Atlântica



A Fundação SOS Mata Atlântica

 Criada em 1986, é uma entidade privada;

 Sem vínculos partidários ou religiosos;

 Sem fins lucrativos.



Mata Atlântica

 Área original: 1.363.000 km2 ;

 15% do Brasil;

 17 Estados brasileiros;

 3.429 Municípios,

62% do Brasil, sendo 2.528 

totalmente no bioma;

 798 Unidades de 

Conservação;

 Possui 111 Terras Indígenas.



O que sobrou da Mata Atlântica 

 Menos de 

12,5% e mesmo 

assim 

ameaçados de 

extinção.

REMANESCENTES FLORESTAIS

MATA ATLÂNTICA
Fonte : SOS Mata Atlântica/INPE (1993),

SOS Mata Atlântica/INPE/ISA (1998),

SOS Mata Atlântica/INPE (1999), 

SNE/CI/Biodiversitas/(1993).

https://www.sosma.org.br/projeto/atlas-da-mata-

atlantica/dados-mais-recentes/atlas-dos-

municipios/



A CADA 4 MINUTOS

HOJE: Um campo de futebol em

Mata Atlântica é destruído



O Movimento Ambientalista e 

o Poder Público

 O mundo nos últimos 50 anos
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 Sustentabilidade

 Atores sociais

 Desafios



O mundo nos últimos 50 anos

 desenvolvimento 
e crescimento 
econômico

 afluência material

 papel do Estado 
bem definido

Década de 50

 bipolarização

 capitalismo x 
socialismo

 esquerda x 
direita

masculino x 
feminino



O mundo nos últimos 50 anos

Década de 60

 revolução sexual

 questionamento da sociedade de consumo

 movimento da contracultura

 questionamento dos regimes autoritários



O mundo nos últimos 50 anos

Décadas de 70 e 80

 esgotamento dos regimes autoritários

 pluralismo político

 desmantelamento do modelo bipolar

 surgimento da consciência ecológica

 valorização dos direitos humanos



O mundo nos últimos 50 anos

Década de 90

 transformações tecnológicas radicais

 velocidade da informação e 

comunicação

 agravamento da crise ecológica



Encruzilhadas

Globalização

transformação do tempo e espaço em nossas 

vidas



Encruzilhadas

 responsabilidade pelo enredo pessoal

 transição moral: jovens mais 
sensibilizados

 busca de equilíbrio entre o individual e 
o coletivo: responsabilidade pelo estilo 
de vida que adotamos



Encruzilhadas

Esquerda e direita decisões que requerem ou

sugerem soluções radicais

 questões ecológicas

 família

 trabalho

 identidade pessoal e cultural



Encruzilhadas

 migração dos agentes tradicionais para 

grupos de pressão

 entidades globalizadas - Greenpeace, WWF, 

Anistia Internacional



Encruzilhadas

 Greenpeace + Friends of the Earth: mais 

associados que o Partido Trabalhista 

(Inglaterra)

 Greenpeace: 
 3 milhões de associados em 32 países

 orçamento de 136 milhões de dólares

 Brent Spar: Greenpeace vs Shell



Encruzilhadas

 novo capital político: a audiência da mídia

 imobilidade dos governos vs mobilidade dos 

novos atores sociais

 redesenho do Estado



Encruzilhadas

dimensão planetária

novas situações de risco

tomada de decisão não pode ser monopólio dos 
técnicos

balanço entre presentes e futuras gerações

resultado: conceito de sustentabilidade



Sustentabilidade

 1972 - Conferência 

das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente, 

Estocolmo

 tomada de consciência 

mundial: um único 

planeta

 escassez dos recursos 

naturais

 limitação da absorção de 

poluição

 posição brasileira: “A pior 

poluição é a miséria”



Sustentabilidade

 1988 - Relatório 

Nosso Futuro 

Comum

 conceito de 

desenvolvimento 

sustentável

 balanço entre as 

presentes e futuras 

gerações



Sustentabilidade

 buraco na camada de ozônio sobre a Antártida: 

questionamento ético da tecnologia

 queimadas na Amazônia: destruição da biodiversidade (a 

vida no planeta)

 morte de Chico Mendes

O que aconteceu para que 

meio ambiente se tornasse um 

grande tema ?



Sustentabilidade

 1992 - Conferência 

das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, 

Rio de Janeiro

ECO 92

 Adoção do conceito 
de desenvolvimento 
sustentável

 Agenda 21

 Convenção da 
Biodiversidade

 Convenção das 
Mudanças 
Climáticas Globais



Sustentabilidade

 Conceitos importantes

 cidadania planetária

 visão holística

 engajamento dos atores sociais

 participação

 poluidor-pagador

 responsabilidade pós-consumo



Atores sociais



Atores sociais

 papel convocador, 

conciliador, regulador



Atores sociais

 maior 

responsabilidade e 

maior vulnerabilidade 

com megafusões



Atores sociais

 maior poder e 

participação

 maior 

responsabilidade



Atores sociais

 Ator 

potencialmente 

mais importante



Desafios

“A vida política não é nada sem ideais, 

mas os ideais são vazios quando não 

se relacionam com possibilidades 

reais”



Parcerias



Parcerias

Fundada em 1988 na cidade de Curitiba –

PR, a Associação Nacional de Órgãos

Municipais de Meio Ambiente - ANAMMA

é uma entidade civil, sem fins lucrativos ou

vínculos partidários que possui o objetivo de

fortalecer os Sistemas Municipais de Meio

Ambiente para a implementação de políticas

ambientais em âmbito local



Parcerias



O grande diferencial 

deste instrumento é sua 

aprovação prevista em 

Lei, pelo Conselho de 

Meio Ambiente, que se 

torna corresponsável, 

compartilhando com 

executivo e legislativo, as 

decisões sobre o 

desenvolvimento de suas 

cidades.

PMMA – Plano 

Municipal da Mata 

Atlântica

www.pmma.etc.br



Parcerias http://www.anamma.org.br/



Parcerias



FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA

CONTATOS:

Fundação SOS Mata Atlântica

(11) 3262-4088

Avenida Paulista, 2073, Cj. 1318

Cd. Conjunto Nacional, Torre Horsa 1 - 13º andar

Bela Vista, São Paulo - SP

CEP: 01311-300

https://www.sosma.org.br

mario@sosma.org.br

https://www.sosma.org.br/contato
http://twitter.com/#!/sosma
https://www.facebook.com/SOSMataAtlantica
http://www.youtube.com/SOSMata
http://instagram.com/sosmataatlantica
https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-sos-mata-atlantica
https://open.spotify.com/user/sos_mata_atl%C3%A2ntica

